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อีเมล์ : Line id :

K ลกูแมวไทยพนัธุ์แท้ อาย ุ4-7 เดือน (รวมเพศ,รวมพนัธุ์) เพศผู้ เพศเมีย รางวลัชนะเลิศ 2,000 บาท
A วิเชียรมาศ อาย ุ8 เดือนขึน้ไป (รวมเพศ) เพศผู้ เพศเมีย
B โคราช อาย ุ8 เดือนขึน้ไป (รวมเพศ) เพศผู้ เพศเมีย
C โกญจา อาย ุ8 เดือนขึน้ไป (รวมเพศ) เพศผู้ เพศเมีย
D ศภุลกัษณ์ อาย ุ8 เดือนขึน้ไป (รวมเพศ) เพศผู้ เพศเมีย
E ขาวมณี อาย ุ8 เดือนขึน้ไป (รวมเพศ) เพศผู้ เพศเมีย
F แมวไทยแสนรัก เชน่ พนัธุ์ทาง ท าหมนั (รวมเพศ) เพศผู้ เพศเมีย รางวลัชนะเลิศ 1,000 บาท

สามารถแจ้งขึน้ทะเบยีนแมวได้ ณ จดุลงทะเบยีนประกวดได้เลย และควรเตรียมข้อมลูประวตัแิมวมาให้พร้อม
การตดัสนิแมวสายพนัธุ์แท้ 5 สายพนัธุ์ เกณฑ์การตดัสนิตามมาตรฐานแตล่ะสายพนัธุ์
การตดัสนิแมวไทยแสนรัก เน้นสขุภาพ การดแูลขน และความเป็นความมิตรของแมวเทา่นัน้ไมเ่ก่ียวกบัสายพนัธุ์

เจ้าของแมวอุ้มแมวเข้าประกวด และดแูลแมวเองตลอดการประกวด
ใบสมคัรนี ้ถ้ามีแมวมากกวา่หนึง่ตวั สามารถถา่ยส าเนาเพ่ิมได้
กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนด้วยตวับรรจง หรือพิมพ์ เพ่ือสทิธิประโยชน์ของทา่นเอง

ช่ือเจ้าของแมว :

ช่ือแมว :

ทีอ่ยู ่:

       วนัทีส่มคัร : ลงช่ือเจ้าของแมว :

รางวลัชนะเลิศ 3,000 บาท 
(คดัเลือกจากอนัดบั 1 ของ 5 
สายพนัธุ์)

ประกวดวนัศกุรท์ ี ่28 กรกฎาคม 2560

แจง้ยนืยันการสง่ใบสมคัร : คณุเล็ก 087-9878799 Line id : ntsfarm 

17th Thailand Cat Show 2017 (28-30 ก.ค.2560)

เวสตเ์กต ฮอลล ์ช ัน้ 4 เซ็นทรลัพลาซา เวสตเ์กต

เบอร์กรง

เฉพาะเจ้าหน้าทีเ่ท่านัน้

               ใบสมคัรประกวดแมวไทยพนัธุแ์ท้และพนัธุท์าง

เบอร์มือถือ :

ลงทะเบยีน ต ัง้แตเ่วลา 11:00 น. -12:00 น. เร ิม่ประกวด 12:30 น.

เลขรหสัแมว (เฉพาะแมวสายพนัธุ์แท้) : วดป.เกิด :

แมวทีเ่ขา้ประกวดตอ้งตดัเล็บ และมสีขุภาพแข็งแรง ไมม่ ีเห็บ , หมดั

** เจา้ของแมวตอ้งน ากรงพกัแมวหรอืบอ๊กซม์าเอง **

คา่สมคัรตวัละ 200 บาท สมคัรภายในวนัที ่21 ก.ค. รบัก ิฟ๊เซ็ทหนา้งาน

(กรณุาน าใบสมคัรและสลปิโอนเงนิไปลงทะเบยีนหนา้งานดว้ยเพือ่ป้องกนัความผดิพลาดในการสมคัรลว่งหนา้)

สมคัรหนา้งานได ้แตส่งวนสทิธริบัก ิฟ๊เซ็ท ส าหรบัผูส้มคัรลว่งหนา้ภายในวนัที ่21 ก.ค.เทา่น ัน้

แมวหนึง่ตวัสามารถสมคัรไดเ้พยีง 1 การประกวดเทา่น ัน้ ถงึแมจ้ะคนละวนัก็ตาม

ใส่เคร่ืองหมาย X ลงในช่องส่ีเหล่ียม

59/23 หมู ่11 ซ.เพชรเกษม 85  ต.อ้อมน้อย  อ.กระทุม่แบน  จ.สมทุรสาคร 74130 โทร.087-9878799

โอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ 261-2-13432-7 นางสุนันท์ โซวประเสริฐสุข กสิกรไทย สาขาพุทธมณฑลสาย 4
แฟ็กซ์ใบสมคัรพร้อมสลิปโอนเงิน หรืออีเมล์ ได้ที่ แฟ็กซ์ : 0-2420-0993 หรือ อีเมล์: cfct_cat@hotmail.com

www.cfct-cat.com  /  E-mail: cfct_cat@hotmail.com / Line id : ntsfarm

ส าหรบัแมวไทยพนัธุแ์ท ้ตอ้งแนบใบรจีสีทีข่ ึน้ทะเบยีนกบัชมรมใดก็ไดม้าดว้ย
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